
1. ช่ือโครงการ: กองทุนการศึกษา หนวยวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ภายใตโครงการกองทุนการศึกษารุน 
ท่ี 4 ประจําปงบประมาณ 2563 

ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นายวสุศักดิ์  ชุรินทร 
ตําแหนง : หัวหนางานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
โทรศัพทมือถือ : 09-2153-6156                      
 

2. หลักการและเหตุผล: 
 จากนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการสรางคานิยมอาชีวศึกษา ปรับภาพลักษณและกําหนด
มาตรฐานในการจูงใจใหนักเรียน นักศึกษา พอแมและผูปกครอง สงเสริมใหบุตรหลานเขารับการศึกษาใน
สายอาชีพเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะวิชาชีพท่ีขาดแคลนและเปนความตองการของตลาดแรงงาน รวมท้ัง
ยุทธศาสตรการศึกษา ในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาทุกระดับใหมีความรูทางวิชาการและความฉลาด
ทางอารมณ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนพลเมืองท่ีดี ตระหนักในสิทธิ หนาท่ี ความเสมอภาค การ
ทําประโยชนตอสังคม มีจิตอาสาและจิตสํานึกท่ีดี  
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนหนวยงานท่ีจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา
หลากหลายประเภทวิชา และมีสถานศึกษากระจายอยูในทุกจังหวัด ซ่ึงมีเครื่องมือ อุปกรณ และบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถ และประสบการณดานวิชาชีพมาชวยเหลือสังคมและชุมชน โดย
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ ทักษะและประสบการณ 
รวมท้ังปลูกฝงในเรื่องของคานิยมหลัก มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสํานึกความรับผิดชอบตอสังคม สนับสนุน
ใหนักเรียน นักศึกษา รวมกลุมทํางานเปนทีมทํากิจกรรมจิตอาสาท่ีเปนประโยชนและเปนการเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม สรางภาพลักษณท่ีดีใหแกนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาใหเกิดความสามัคคีปรองดอง
ในหมูคณะ ดังนั้น เพ่ือสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และทําความดีเพ่ือพอ ถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิ
ราชบรมนาถบพิตร วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีจึงไดจัดกิจกรรมโครงการ “กองทุนการศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ภายใตโครงการกองทุนการศึกษารุนท่ี 4 ประจําปงบประมาณ 2563” ข้ึน 

 

3. วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเปนพระชารกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร 

2. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียน นักศึกษา ไดฝกทักษะ ความชํานาญ ประสบการณวิชาชีพในดาน

ตางๆ จากสถานการณจริง 

3. เพ่ือให นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดเขารวมกิจกรรมในการบําเพ็ญ

ประโยชนในการใหความชวยเหลือประชาชน เรียนรูการอยูรวมกันกับผูอ่ืน เสริมสรางความรัก ความ

สามัคคีในหมูคณะ เรียนรูการทํางานเปนทีม และเกิดจิตอาสา 

4. เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาตอสังคมท่ัวไปใหเห็นถึงคุณคา

และความสําคัญของการเรียนสายอาชีพท่ีสามารถนําความรู ทักษะและประสบการณไปชวยเหลือสังคม 

  5. เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีใหกับผูปกครอง ในการสงเสริมใหบุตรหลานมาเรียนตอในสายอาชีพ 

 

 



 

4. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
4.1 จํานวนผูเขารวมโครงการประกอบดวย 

      1) ผูบริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เจาหนาท่ี นักการภารโรงและคนขับรถจํานวน ไมนอย

กวา 30 คน 

     2) สาขาวิชาท่ีใหบริการ จํานวน 6 สาขาวิชา จํานวน 120 คน ประกอบดวย 

2.1 สาขาวิชาชางไฟฟากําลัง 

2.2 สาขาวิชาชางกอสราง 

2.3 สาขาวิชาชางเชื่อม 

2.4 สาขาวิชาชางอิเล็กทรอนิกส 

2.5 สาขาวิชางกลโรงงาน 

2.6 สาขาวิชาชางยนต 

     3) โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการมีความพึงพอใจในการเขารวมโครงการ กองทุนการศึกษา 

หนวยวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอยละ 100 
 

5. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
1. มีการเชื่อมโยงกับการเรียนการสอน นักเรียน นักศึกษา และครู รวมกิจกรรมภายใตโครงการ

ไดฝกทักษะ ประสบการณวิชาชีพ  

2. เปนการประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณใหแกวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี  และสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมถึงการเพ่ิมปริมาณผูเรียนใหกับสถานศึกษา 

 3. ประสิทธิภาพของรถจักรยานและรถสําหรับผูพิการ สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
มีความปลอดภัยตอผูใชงาน 

 

6. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : คณะบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา เขารวมกิจกรรมจํานวน  

150 คน 
เชิงคุณภาพ  :    นักเรียนนักศึกษาตระหนักตอการนําวิชาชีพใหบริการประชาชน 
 

7. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   โรงเรียนระดับประถมศึกษาภายใตโครงการอาชีวะพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ประจําปงบประมาณ 2563 
 

8. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
1. นักเรียน นักศึกษามีความรูความเขาใจสามารถปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพของตนเองได 
2. นักเรียน นักศึกษาตระหนักตอการนําวิชาชีพใหบริการประชาชน และรูจักทางเลือกในการใช

เวลาวางใหเปนประโยชน 
 

 
 
 
 



9. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ ผูบริหาร คร ูนักเรียนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมจํานวน 150 คน  
เชิงคุณภาพ นักเรียนนักศึกษาตระหนักตอการนําวิชาชีพใหบริการประชาชน   
เชิงเวลา ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 200,000  บาท 
 

10. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน ไตรมาส 
() 

เปาหมาย 
(เชน ใคร 

จํานวนครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน 

งบรายจาย
อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1.จัดทําและขออนุมัติโครงการ     คณะผูบริหาร 
ครู นักเรียน
นักศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรม
จํานวน 150 
คน 

โรงเรียน
ระดับประถม
ศึกษา ภายใต
โครงการกอง
ทุนการศึกษา

รุนที่ 4 

- - 200,000.00  

2.แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

   
 

 

3.ประชุมชี้แจงคณะดําเนินงาน     
4.ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
   - ดําเนินกิจกรรม จัดบอรด
โทษของยาเสพติด 

    

5.ประเมินผลและรายงาน     
รวมเงิน   200,000.00  

งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - 200,000.00  

 


